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рих виявлені ознаки симпатикотонії, у 11,68±4,41 % 
– парасимпатикотонії, у 17,66±5,23 % – стан еутонії�� У 
здорових осіб фазова структура серцевого ритму була 
наступною: у 64,69±8,87 % – еутонія, у 20,08±7,43 % – 
парасимпатикотонія, у 15,21±6,66 % – симпатикотонія�� 
Простежується тенденція до підвищення симпатичної 
активності з прогресуванням ХХН�� Аналіз індивіду-
альних змін АТ дозволив встановити два типи реак-
цій�� Перший тип (нормореактивний) характеризувався 
збільшенням САТ менше, ніж на 20 мм�� рт�� ст��, ДАТ 
– менш ніж на 10 мм�� рт�� ст�� Такий тип спостерігався 
у 68,51± 6,38 % хворих та у 83,33±6,92 % здорових 
осіб�� Другий тип – гіперреактивний – характеризував-
ся підвищенням САТ більше, ніж на 20 мм�� рт�� ст��, та 
ДАТ – більш ніж на 10 мм�� рт�� ст�� і був зареєстрований 
у 31,48±6,37 % хворих та у 16,66±6,91 % здорових осіб�� 
Виявлена висока частота ознак вегетативної дисфункції 
у хворих на ХГН, з ХХН, що мали АГ�� За висновками 
авторів, у ґенезі вазорегуляторних порушень у хворих 
на ХГН відіграє вегетативний дисбаланс та послаблен-
ня барорефлекторних впливів як у стані спокою, так і 
при виконанні навантажувальних тестів [41]��

отже, нейрогуморальна активація – гіперактивність 
симпато-адреналовох та ренін-ангіотензин-адреналової 
систем є патогенетичним механізмом прогресування 
гломерулярного склерозу, що лежить в основі прогре-
сування ХХН�� Клінічно гломерулосклероз асоціюєть-
ся з АГ�� Ці закономірності споріднюють АГ при ХХН 
з ессенціальною гіпертонією�� Підвищений тонус СНС 
негативно впливає на темп прогресування ХХН за ра-
хунок створення внутрішньоклубочкової гіпертензії та 

прогресування подальшого нефросклерозу [35]�� АТ у 
хворих на ХХН 3 стадії перевищує артеріальний тиск 
у хворих на гіпертонічну хворобу при порівнянній йо-
го варіабельності�� Відображенням перевищення АТ у 
хворих на ХХН у порівнянні з хворими на АГ служить 
значно збільшений показник площі під кривою підвище-
ного АТ при порівнянному індексі часу�� АГ на тлі ХХН 
на відмінну від хворих на ізольовану ГХ і здоровими 
особами характеризується збільшеним числом серцевої 
скоротності, зниженими показниками добового індексу 
АТ і циркадного індексу числа серцевої скоротності, 
що свідчить про значний вегетативний дисбаланс з гі-
перактивацією СНС на тлі порушення функціонального 
стану нирок [36]��

Висновки
1. АГ із супутньою патологією слід розглядати як 

багаторівневі, багатофакторні і гетерогенні захво-
рювання, що характеризуються взаємообумовленим 
впливом.

2. Важливим чинником такої синтропії є порушен-
ня вегетативної регуляції, які спочатку мають функ-
ціональний характер, а з часом обтяжують перебіг за-
хворювань і сприяють формуванню ускладнень та їх 
хронізації.

3. Рішення проблем поєднаних нозологічних форм 
неможливе без спільної участі фахівців різного про-
філю у зв’язку з відсутністю можливості адекватного 
лікування і профілактики без урахування специфіки 
основного захворювання, а також відновлення вегета-
тивного гомеостазу.
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